APMT – Livro IP-003.150
À Biblioteca Pública do Estrado.
Relatório ao Dr. Benito Esteves, D. D. Secretário do Interior , apresentado em 29 de
março de 1919, pelo Diretor Fernando Leite de Campos.
Cuiabá, 29 de março de 1919.
Ex.mo. Sr. Dr. Secretário do Interior,
Cumprindo o nobilitante dever que me impõe o Regulamento, tenho a honra de
submeter a esclarecida consideração de V.Ex. , pela segunda vez , o relatório do que de
mais digno de nota ocorre nesta Biblioteca, durante o ano de 1918.
Pessoal
No corrente ano, houve no pessoal desta repartição as alterações seguintes:
Por despacho do governo do Estado, de 2 de março, foi considerado em
disponibilidade, mas sem direito à percepção de vencimentos durante a disponibilidade, por
ter sido chamado para o serviço militar obrigatório, o secretário efetivo desta Biblioteca,
Antônio Caetano Fontes da Costa e Silva.
Por ato nº111 de 19 de março, também do Governo do Estado, foi nomeado o
cidadão Jerônimo Joaquim Nunes, para exercer o cargo de secretário desta Biblioteca, no
impedimento do serventuário efetivo.
Prestou compromisso e entrou em exercício à 23 do mesmo mês.
À 10 de maio, apresentou-se e reassumiu o exercício de seu cargo o secretário
efetivo desta repartição – Antônio Caetano.
Freqüência
Não obstante a mudança de horário do expediente desta repartição que não deixou,
como era natural de se prever, de, nos primeiros meses, trazer diminuição de freqüência
(mas que já produzindo ótimo resultado) o número de consultas em os 272 dias em que ela
funcionou elevou-se a 3.888.
Confrontando a cifra de consultas neste ano com a do ano passado que atingiu
2.611, verifica-se uma diferença para mais de 1277 consultas.

Estatística de consultas em 1918
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

157
243
650
569
413
391
590

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

362
234
122
134
23
3.888

Discriminando por classes e por línguas, temos:

Classes
Anuários, revistas e álbuns
Transporte
Literatura
Jornais
Filosofia e Lingüística
Matemática
Química
História do Brasil
História Universal
Geografia
Direito, legislação e jurisprudência
Mensagens e relatórios
Ciências naturais
Miscelânea
Viagens
Física
Cosmografia
Biografia
Instrução e educação
Estatística
Cromografia do Brasil
Total

1425
1425
843
706
309
130
65
68
63
58
39
38
35
32
29
28
10
3
3
2
1
3.888

Línguas
Portuguesa
Francesa
Inglesa

3.664
64
30

Latina
Espanhola
Alemã
Italiana
Total

15
8
5
2
3.888

Doações

É me grato deixar registrado aqui esta tão modesta quão útil instituição continua a
mercer dos que conhecem, amam e estimam o valor da instrução (força prodigiosa que faz
que muitas vezes filhos de pais humildes galguem às mais elevadas posições sociais) o mais
benévolo acolhimento, auxiliando o Poder Público a dotar esta casa de Estudos dos recursos
necessários afim de colimar o seus fim , facilitar a difusão da instrução em todas as classes
da sociedade.
Em o ano de que vimos tratando, o número de livros adquiridos por doação atingiu
127, entre os quais se deparam obras de valor , seja científico, seja literário, como demostra
o quadro anexo sob nº04.
Dentre os doadores devem salientar-se os ilustres senhores: Advogado Estevão de
Mendonça, Cel. João Celestino Corrêa Cardoso e Dr. Estevão Alves Corrêa, a quem, como
dos demais, envio meus agradecimentos na qualidade de diretor da Biblioteca.

Obras por compra

Com pesar deixo de mencionar a lista dos livros comprados pelo fato de não haver
chegado a esta capital a encomenda que se fez a princípio de outubro, por intermédio do
Ex.mo. Sr. Dr. Henrique Florence que exercia então o cargo de Secretário do Interior,
Justiça e Fazenda.

Revistas e Jornais

No decurso do ano, recebeu esta Biblioteca revistas e jornais de quase todos os
estados. Tomamos assinatura do “Estado de São Paulo”. Da “Revista do Brasil”, tomamos
não só assinatura como fizemos a aquisição da coleção completa dos anos anteriores.

Seção de numismática

O ilustre cidadão Antônio Maria Galvão teve a gentileza de oferecer, para serem
incorporados à coleção existente nesta biblioteca, as seis moedas argentinas seguintes:
quatro de cobre, de um centavo cada uma e cunhadas; uma de 1888 e as demais em 1884; a
quinta do mesmo metal, de dois centavos, cunhada em 1891; e a última, de cinco centavo,
de níquel, cunhada em 1908.

Manuscrito

Continua o acervo desta seção a ser enriquecido : o ilustrado advogado matogrossense Estevão de Mendonça, com esta biblioteca, teve a gentileza de oferecer em uma
valiosa coleção de quinze missivas, escritas em francês e da lavra do Ex.mo. Sr.
Beauripaire, operoso sócio que foi do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro.
Não trazem endereço; mas não só pelo assunto sobre que versam, como
principalmente pelo remate se cada uma delas, se infere que foram dirigidas ao saudoso
Barão de Melgaço, seu egrégio confrade naquela benemérita e patriótica corporação.

Aquisição de móveis

De acordo com a autorização que solicite e me foi concedida por V. Ex., mandei
manufaturar nesta cidade, na oficina do cidadão Pedro Cuiabano, duas estantes de madeira,
destinadas ao arranjo das horas que se foram adquiridas no corrente ano.

Créditos orçamentais

Seja-me permitido fazer V.Ex. algumas ponderações referentes a medidas que julgo
merecem serem tomadas e versando sobre alterações em certos créditos dentre os votados
nestes últimos anos para custeio desta repartição.
Com a modificação operada no horário no expediente, passou esta biblioteca a
funcionar de dia unicamente, nestas condições é conveniente se reduza o crédito de 500$,
votado para iluminação interna dos salões de leitura, e externa do edifício, nos dias de festa
nacional e estadual, a 100$, suficiente para este último mister.
Outra medida que considero indispensável é a que diz respeito ao aumento do
crédito a valer-se , daqui em diante para compra e encadernação de livros e revistas.
Os ilustres senhores legisladores estaduais têm sido, nestes últimos anos , menos
justos para coma esta Biblioteca, por quanto não se compreende como é que, sendo ela de
natureza geral, possa colimar o seus objetivo despendendo, como o tem feito de certo
tempo a esta parte, a insignificante importância de 1:000$000 quando a biblioteca do
Tribunal da Relação, que é de caráter especial, gastar igual quantia, como se pode ver na lei
orçamental em vigor. Demais, outrora, em 1913, a lei orçamentária consignou a esta
Biblioteca a importância de 3:000$ para igual destino.

Visitas honrosas

Esta Biblioteca foi honrada no corrente ano com as visitas dos eminentes matogrossenses: Coronel Pedro Celestino Corrêa da Costa, digno representante do Estado no
Senado; Dr. Aníbal Benício de Toledo, esforçado representante do Estado na Câmara
Federal; Comandante Francisco Paes de oliveira, Presidente da Assembléia Legislativa
Estadual e 3º Vice Presidente do Estado; Dr. Antônio Ferrari, médico notável e 1º vice
presidente do Estado; Dr. Estevão Alves Corrêa, abalizado clínico, Deputado Estadual e
Diretor Geral da Instrução Pública.
Tivemos também o prazer de receber visitas do famoso engenheiro patrício Dr.
Miguel Arrogado R. Lisboa, quando nesta Capital esteve em viagem de recreio e do Dr.
Severino Marques, engenheiro militar, Deputado Estadual e representante deste estado na
Câmara Federal.
São estas informações que me cumpre prestar a V.Ex., sobre o movimento desta biblioteca
no corrente ano.
Aproveitando o ensejo, reitero a V. Ex. meus protestos de elevada estima e profunda
consideração.
Saudações cordiais,
Fernando Leite de Campos

